سهشنبه  23آذر 1400

خبر
روز

عرضه
مستقیم اقالم
شب یلدا در
چهار نقطه
مشهد

ایرج ناصریمقدم،
مدیر تعاون
روستایی خراسان
رضوی گفت :چهار
نقطه در شهر
مشهد از  ۲۵یا ۲۶
آذرماه جاری تا شب
یلدا اقالم مورد نیاز
شب یلدا را با قیمت
مناسب عرضه
خواهند کرد.
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ل گلستان ،شاید پایان۱۴۰۱
اتمام جاده بجنورد به جنگ 
مدیرکل راهوشــهــرســازی خــراســان شمالی گفت۴۵ :
کیلومتر از جــاده بجنورد به جنگل گلستان نیازمند
عملیات تعریض و آسفالت است و تمام تالش بر این
است که این جاده تا انتهای سال  ۱۴۰۱به اتمام برسد.
قاسم قاسمی در گفتوگو با فــارس اظهار کــرد :قرار
بود در ابتدای سال  ۱۴۰۰این پروژه به اتمام برسد ،اما

باتوجه به تــورم و کمبود بودجه متأسفانه این اتفاق
نیفتاد.
وی گفت :همهتالشمان بــر ایــن اســت ایــن جــاده تا
پایان سال  ۱۴۰۱به اتمام برسد و تمام این مسیر زیر
بار ترافیک برود.
وی در خصوص محور اسفراین به بجنورد نیز گفت:

راهیابی فیلم کوتاه هنرمند شیروانی
به جشنواره بینالمللی پرواز

هنرهفتم

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شیروان گفت:
فیلم کوتاه «از درد تنیده شده» به نویسندگی و
کارگردانی دانیال قاسمیان زوارم از هنرمندان

خوشنام این شهرستان به جشنواره بینالمللی فیلم
پرواز راه یافت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
ابراهیم عباسپور گفت :فیلم کوتاه «از درد تنیده
شده» به مدت پنج دقیقه با موضوع «جسم متفاوت
باعث عشق متفاوت میشود» با هدف نشان دادن

آخرین وضعیت مصرف انرژی
در خراسان شمالی

◾

◾افزایش مصرف برق در خراسان شمالی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان
شمالی اظهار کرد :با توجه به نبود خط انتقال
سوخت در استان ،سوخت جایگزین با تریلی
وارد این استان میشود که در فصل زمستان
روزانــه  3/5میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه
داده میشود.
علیرضا صبوری افــزود :برای تأمین برق استان
روزان ــه مــعــادل  ۶۰تریلی  ۳۰هــزار لیتری باید
سوخت در نیروگاه سوخته شــود که در حال
حاضر  ۶۰هزار میلیون لیتر سوخت در نیروگاه
ذخیره شده است.
وی در خصوص مصرف برق در استان نیز گفت:
۳۷درصــد از برق استان توسط بخش خانگی،
۹درصــد در دستگاههای دولتی۱۳ ،درص ــد در
بخش صنعت۲۷ ،درصد در بخش کشاورزی و
مابقی در حوزه تجاری مصرف میشود.
میزان مصرف برق در زمان اوج روز و شب در سال
جاری در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 15
و 8درصد افزایش یافته که با توجه به متوسط
رشد مصرف کشور که 2درصد بوده ،این استان
افزایش قابلتوجهی داشته است.
وی در ادامه از شناسایی و کشف  930دستگاه
رمـ ــزارز در مــنــازل ،پــاســاژهــا و مــرغــداریهــای

 ۱۰کیلومتر از این محور در حال ساخت است و تا پایان
سال به اتمام میرسد .کمبود اعتبارات بــرای تملک
زمینهای طول مسیر بهویژه محدوده روستای مهنان
از دالیل کندی پیشرفت این مسیر است.
قاسمی در ادام ــه بــه پ ــروژه بجنورد  -سنخواست -
میامی اشــاره کرد و گفت :طول این مسیر حــدود ۹۰

درنشستمشترک
شرکتهای گاز ،برق و پخش فراوردههای نفتی بررسی شد

محمدزاده ثانی صبح روز
گذشته در نشست خبری
مشترک شرکت گاز ،شرکت
تــوزیــع نــیــروی بــرق و شرکت
پــخــش ف ـ ــراوردهه ـ ــای نفتی
اســتــان ،نیروگاه شــیــروان به
عنوان یکی از پرمصرفترین مصرفکنندگان
سوخت خراسان شمالی عنوان شد.

اســتــان خــبــر داد و گــفــت :بــا شــنــاســایــی ایــن
تعداد دستگاه در مصرف 4/5مــگــاوات برق
صرفهجویی شده است.
صــبــوری رســانــدن مــیــزان مــتــوســط خاموشی
هر مشترک به عــدد  ۶۰دقیقه ،کاهش میزان
تلفات انــرژی به عدد 5درصــد و ارائــه ۹۵درصــد
از کل خدمات ایــن شرکت در بستر خدمات
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غیرحضوری به افراد را سه هدف این شرکت تا
سال  ۱۴۰۵عنوان کرد.

◾

◾ذخیره 60میلیون لیتری سوخت نیروگاه
مدیرعامل شرکت پخش ف ــراوردهه ــای نفتی
خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به
سوخت دوم صنایع استان در فصل زمستان

یک بیماری که از لحاظ عرف و فرهنگ شناخته
شده نیست با پیشتولید ،فیلمبرداری و تدوین سه
ماه به طول انجامید .وی گفت :علی نیازی و مرجان
رستمیان از بازیگران این فیلم هستند.
دانیال قاسمیان زوارم متولد ،۱۳۶۹کارگردان و

گفت :باتوجه به اینکه در آستانه فصل سرما
قــرار داریـ ــم ،ســوخــت م ــورد نــیــاز خــانــوادههــای
فاقد گاز طبیعی و صنایع بزرگ استان همچون
نیروگاه شیروان ،کارخانههای سیمان و آلومینا
به میزان کافی در انبا رهای سوخت خراسان
شمالی ذخیرهسازی شده است و هیچ مشکلی
در زمینه تأمین سوخت برای فصول سرد سال
وجود ندارد.
مجتبی شــکــوری اظــهــار ک ــرد :در حــال حاضر
تأمین و ذخیرهسازی نفت کــوره بــرای مصرف
صنایع استان در زمستان با 101دستگاه نفتکش
انجام میشود.
وی نــیــروگــاه شــیــروان را مصرفکننده عمده
سوخت در اســتــان دانــســت و اف ــزود :در حال
حاضر برای سوخت دوم این نیروگاه  60میلیون
لیتر ذخیرهسازی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی نیز در این
جلسه از گازرسانی به  15صنعت استان خبر داد
و گفت :در حال حاضر گازرسانی به 877صنعت
استان انجام شده که گازرسانی به  15صنعت
دیگر در دستور کار این شرکت است.
حسن رضــا میربلوکی اف ــزود 834 :روســتــا در
استان وجود دارد که از این تعداد  747روستا
معادل 99/8درصد از نعمت گاز برخوردارند.
وی ادامه داد :در تعدادی از روستاهای باالی
 20خــانــوار در شــهــرســتــان مــانـهوســمــلــقــان و
اسفراین (ارناوه ،هاور و چهل دختران) به علت
باال بودن هزینه گازرسانی ،امکان گا زرسانی
وجود ندارد.
وی در خصوص میزان مطالبات این شرکت از
صنایع نیز گفت :میزان بدهی شرکت لولهگستر
اســفــرایــن  ۱۱میلیارد و ریخته گــری اسفراین
۲۷میلیارد تومان است.

جشنواره
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی خبر داد

مشهد میزباناختتامیهپنجمینجشنوارهملی،فرهنگیوهنری «فانوس»
در حاشيه

درخشش
کونگفوکاران
نونهال و
نوجوان
صالحآبادی
صاحبی رئیس اداره
ورزش و جوانان صالحآباد
از کسب سه مدال طال،
دو نقره و سه برنز توسط
کونگفوکاران نونهال و
نوجوان این شهرستان
در مسابقات استانی
خبر داد.
آرش عبدالکریم احمدی
افزود :مسابقات کونگفو
استان در دو رده سنی
نونهاالن و نوجوانان به
میزبانیشهرستانقوچان
برگزار شد که تیم کونگفو
شهرستان صالحآباد با
حضور۱٣کونگفوکار در
این مسابقات خوش
درخشید.
وی تصریح کرد :در اين
مسابقات که با حضور
۱۳۰شرکتکننده و
با سطح كيفی باالیی
برگزار شد ،عادل
سلیمانیمقدم،
ابوالفضل نیکویی و
عرشیا قریبی مدال
طال را از آن خود کردند،
محمدسلمانفتاحیو
عرشیاشیرمحمدیبه
مدال نقره دست یافتند.

سرور هادیان نشست خبری و تشریح مراسم
اختتامیه پنجمین جشنواره ملی ،فرهنگی و هنری
فانوس برگزار شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهــای دفاع
مقدس خراسان رضوی ،ضمن اعالم این خبر گفت :اختتامیه
پنجمین جشنواره ملی «فانوس» ویژه تولیدات هنری دفاع
مقدس در مشهد با معرفی برترینها  24آذرماه در تاالر شهر
مشهد برگزار میشود.

◾

◾هنر در خدمت مفاهیم دفاع مقدس
سرتیپ دوم پاسدارحسینعلی یوسفعلیزاده استفاده هرچه
بیشتراز زبان هنر در خدمت مفاهیم دفاع مقدس را از اهداف
این جشنواره برشمرد و افزود :آثار رسیده به جشنواره به لحاظ
محتوایی ذیل موضوع دفاع مقدس رقم خــورده و در قالبهای
هنرهای نمایشی (تئاترصحنهای و خیابانی و نمایشنامهنویسی)،
هنرهای تجسمی (نقاشی با رنگ روغن ،پرتره سیاه قلم ،تندیس و
سردیس)،سینماییوتلویزیونی(انواعفیلمهایداستانی،مستند،
نماهنگ ،پویانمایی) ،موسیقی و سرود (بیکالم و باکالم) و رادیویی
(نمایش رادیویی ،پادکست) تولید شده است.

سینمایی است و در چهار دوره گذشته به خوبی برگزار شده ،بیان
کرد :حدود  ۵هزار اثر در این دوره از جشنواره شرکت داشتند که
 5003اثر وارد رقابت کشوری شده و مورد داوری قرار گرفته است
که از منتخبان  ۷۰اثر در قالب دیپلم افتخار ،تندیس ،لوح تقدیر و
سپاس در اختتامیه تجلیل میشود.
وی بیان کرد :خوشبختانه پنجمین جشنواره فانوس نسبت به
سالهای گذشته در ارسال آثار با رقمی حدود سه برابری ارسال آثار
مواجه است که امیدواریم در آینده نیز در جهت هرچه بهتر شدن
و ادامه مسیر گام برداریم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان
رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس دربــاره برنامههای این
اداره کل در خصوص آثار برتر استانی نیز گفت :جشنواره سبب

◾

◾استقبال هنرمندان از جشنواره
وی با اشاره به اینکه این جشنواره متمرکز در حوزههای هنری و

◾

◾افقی

 .1یازده دسامبر هرسال مصادف با 20آذر
اینگونه نامگذاری شدهاست  .2دریاچهای
در حمام – بیماری ب ــرونروش  -هیبرید
 .3مــار خطرناک پرسروصدا – پایتخت
لسوتو -پسوند وقت  .4الفبای موسیقی
– سفید تــرکــی – صــوت نــدا – گریختن
 اضــافــه  .5بـیـمــاری – دوخ ــط کــه هرگزهمدیگر را قطع نمیکنند  .6سرمدی –
پــا یـتـخــت فیلیپین – خ ــرس آ سـمــا نــی
 .7یکپارچه – کمکغذای گیاهی  -عدس
 .8بــرش ـمــردن حـ ــروف و اص ـ ــوات کلمه
– رفـیــق زن ــدان – شـهــری در افغانستان
 .9حکایتگر – حــرص و طمع – پهلوان
– ظــرف نگهداری آب خنک  .10خاندان
– پیش – هموزنی – صوت درد .11قیمت –
بوی رطوبت – نوعی حلوا  -حلق .12ماالمال
– زیباچهره – واحــدطــول  .13استیال –
دالوری – دس ـتآمــوز  .14سقف فلزی
شیبدار – ورقه موجدار سیمانی .15بادسنج
پرهدار و چرخشی  -اتحادیه چند ایالت

◾

◾عمودی

 .1منفذ – یکی از خاندانهای هفتگانه
عـصــر ســاســانــی – پــوسـتــه بـسـیــارنــازک
 .2خودرو حملبار – فتنه – نیروی نظامی
تــامـیـنکـنـنــده نـظــم  ،آرام ـ ــش و امنیت
 .3اکسید فلز – برندی ژاپنی برای ساعت
و مــاشـیـنحـســاب – نــوعــی ن ــان سنتی
 .4مرکز کهگیلویه و بویراحمد – گریبان –
گاز تنفسی .5نشان جمع – زاویه90درجه
– موسیقیدان آلمانی دهه  17و 18میالدی
– مایه حیات  .6غنی و فقیر همه دارند –
دشمن سرسخت – سرمایه – روکشی
برای کیف و کفش .7غایت – رنگ طبیعت
– فراورد ه آهنی پرکاربرد  .8قانون مغولی –
اسباب زندگانی – از محصوالت تــازهوارد
شــرکــت ای ــرا نخ ــودرو  .9گــاز ضدعفونی
– کشور زیبای جزیرهای در جنوبشرق
آسـیــا بــه مــرکــزیــت «دیـ ــوه»  -دوس ـتــدار
 .10شهر تیم فوتبال کیهوو ایتالیا – بیزبان
– ماه پرتابی  .11سر فوتبالی – سفره طعام
است و سوره پنجم قرآن کریم – نوعی لنز

جدول 8259
عکاسی – نشان مفعول بیواسطه .12عزا و
ماتم – نگاه خیره – پایه  -بالکن .13بازیکن
سرشناس و جــوان ملیپوش تیم فوتبال
پرسپولیس تهران – نی میانتهی  -تورم
 .14خبرنامه – پارچه دست و رو خشککن
– آوای گربه .15عدد منفی – شماره انتشار
بینالمللی کتاب  -هزارکیلو

حل جدول شماره قبل

میشود توجه هنرمندان به ادبیات دفاع مقدس بیشتر شود.
جشنواره امسال باید سکویی برای موفقیت سالهای بعد باشد،
اگرچه جشنوارهها فرصت دیده شدن افراد را فراهم میکنند ،اما با
صداوسیمای استان درخصوص مصاحبه با افزاد برتر و همچنین
پخش پنج اثر از بخش سینمایی و تلویزیونی برنامهریزیهای الزم
انجام شده است.

◾

◾تشییع شهدا

وی درب ــاره برنامههای تشییع پیکر شهدا نیز گفت :مــا جزو
استانهایی هستیم که عالقهمندیم تشییع پیکر پاک و مطهر
شهدای گمنام را داشته باشیم تا روح تازهای به کالبد جامعه بدمد.
سردار یوسفعلیزاده اظهار کرد :در آستانه روز جهانی مقاومت و
سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی قرار
داریــم ،در استان ستاد مردمی شکل گرفته و در این هفته ستاد
استانی هم تشکیل میشود.
وی خاطرنشان کرد :دشمن در پی محو مکتب شهید حاج قاسم
سلیمانی بود ،اما نتوانست سردار شهید را محو کند و مانند واقعه
کربال و عاشورا روزبهروز بر فروغ مکتب سردار افزوده میشود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان
رضــوی خاطرنشان کــرد :در حــال پیگیری و آمــاد هســازی فضای
نمایشگاهی برای ارائــه دستاوردها و ابتکارات نوین هستیم که
اطالعات تکمیلی آن به زودی منتشر خواهد شد.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com
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کیلومتر است که برای اجرای این پروژه و ساخت حدود
 ۴۰کیلومتر از آن ،قــراردادی با قرارگاه خاتماالنبیا با
مبلغ  ۲۷۰میلیارد تومان منعقد شده است و در حال
پیگیری ایــن موضوع هستیم .از ایــن مسیر تاکنون
فقط  ۲۰کیلومتر بــتـنریــزی و آســفــالـتریــزی انجام
شده است.
نویسنده خوشنام شهرستان شیروان که از سال۸۹
فعالیت هنری خود را آغاز کرده فیلم «از درد تنیده
شده» سومین فیلم این هنرمند و دو فیلم قبلی او
با عنوان «جوجیکا» و «فرمول آب» در ایتالیا و هند
اکران شد.

خبر
آغاز نوزدهمین دوره مسابقات
ملی مهارت در مشهد

مرحله کشوری نوزدهمین دوره مسابقات مهارت
در دو رشته مکاترونیک و فـنــاوریهــای وب به
میزبانی خراسان رضوی آغاز شد.
مدیرکل آمــوزش فنیوحرفهای خراسان رضوی
گفت :رقــابــت در مرحله کـشــوری ایــن رشتهها
از  ۲۲آذر در استان آغــاز شده و به مدت سه روز
ادامه دارد .مسابقات رشته مکاترونیک در مرکز
شماره یک مشهد و مسابقات فـنــاوری وب در
جهاد دانشگاهی مشهد برگزار میشود که همه
عالقهمندان امکان حضور و مشاهده مسابقات
را دارند .به گزارش قدس آنالین ،افشین رحیمی
افزود :در رشته مکاترونیک ۱۱تیم به ظرفیت۲۱نفر
و در رشته فناوری وب  ۲۰نفر به مرحله کشوری راه
یافتهاند که با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
مدیرکل فنیوحرفهای خراسان رضــوی با اشاره
به راه یافتن برندگان ایــن مرحله به مسابقات
جهانی م ـهــارت  ۲۰۲۲شانگهای چین گفت:
چهلو ششمین دوره مسابقات جهانی مهارت به
میزبانیکشورچیندرنوامبر ۲۰۲۲برگزارمیشود.
وی ادامه داد :فرایند داوری این مسابقات بر مبنای
یک نرمافزار به نام سی.آی.اس ( )CISو به صورت
یک شبکه مشترک جهانی و با استاندارد الزم
انجام میشود.

نیاز  ۵۰۰میلیونیپروژههای
آبخیزداری تربتحیدریه

رئ ـیــس اداره م ـنــابــع طـبـیـعــی و آبــخــی ــزداری
تربتحیدریه گفت :ساخت و تکمیل پروژههای
آبخیزداری این شهرستان نیازمند  ۵۰۰میلیارد
ریال اعتبار است.
علیرضا قـ ــادری در گـفـتوگــو بــا خبرنگار ایرنا
افــزود :تربتحیدریه از نظر توپوگرافی و اقلیمی
دارای ظرفیتهای بسیاری برای اجرای طرحهای
آبخیزداری است و حدود ۵۰حوزه و زیرحوزه آبخیز
به مساحت  ۲۷۵هــزار هکتار در این شهرستان
وجود دارد که  ۱۵حوزه آبخیز آن دارای طرحهای
مطالعاتیتفصیلیاجراییاست.
وی ادامه داد :در صورت مشارکت ساکنان محلی
و مساعدت دولت در مهار و هدایت سیالبهای
فصلی ،آب به سفرههای زیرزمینی نفوذ کــرده و
موجب افــزایــش دبــی آب قناتها ،چشمهها و
چاههای پاییندست میشود.
رئ ـیــس اداره م ـنــابــع طـبـیـعــی و آبــخــی ــزداری
تربتحیدریه گفت :سدها وبندهایخاکی ضمن
تغذیه سفرههای آب زیرزمینی پشتوانه محکمی
برای چاهها و قناتها هستند و بر درآمد روستاییان
از طریق بهبود کشاورزی تأثیر مثبت گذاشته و
موجب دلگرمی ساکنان محلی و ماندگاری آنها
در روستاها میشود.
وی افـ ـ ــزود :اج ـ ــرای ط ــر حه ــای م ـنــابــع طبیعی
و آبـخـیــزداری موجب تقویت پوشش گیاهی و
جلوگیری از فرسایش خاک شده و عالوه بر آن،
دامداری را نیز تقویت میکند و در افزایش درآمد
دامداران مؤثر است.

واریز سهمیه سوخت
مرزنشینان تا پایان سال

مــرحـلــه جــد یــد سهمیه ســوخــت مرزنشینان
خراسان جنوبی تا پایان سال جــاری به حساب
مرزنشینان واریز میشود.
بــه گ ــزارش خـبــرگــزاری صــداوسـیـمــا ،سرپرست
معاونت امور اقتصادی استانداری در خصوص
علتپرداختنشدنسهمیهسوختمرزنشینان
در  ۹ماه گذشته ،اعالم کرد :علت اصلی پرداخت
نشدن این سهمیه شیوهنامه سال گذشته هیئت
وزیران است که در شعاع  ۲۰کیلومتری و پرداخت
عواید هزار و  ۵۰۰لیتر نفت گاز در سال است که
پارسال این سهمیه پرداخت شد.
موهبتی افــزود :امسال نحوه پرداخت براساس
شیوهنامه تغییر کرده و پرداخت از استانداری به
سازمان هدفمندی یارانهها محول شده است.
وی گفت :اعتبار ایــن سهمیه آمــاده اســت و در
برخی استانها هنوز شیوه پرداخت اعالم نشده،
اما تا پایان سال جاری مرحله جدید این سهمیه به
حساب مرزنشینان تا شعاع ۲۰کیلومتر پرداخت
خواهد شد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری در
خصوص پیگیری برای افزایش پوشش شعاع ۲۰
کیلومتری در استان ،گفت :در سفر رئیسجمهور
به استان این موضوع طرح شد و به عنوان یکی از
موضوعات مهم در دست پیگیری است.

